
VALORACIONS DELS ESPECTACLES PER PART DE LES ESCOLES: 
RECULL DE CONSIDERACIONS. CAMPANYA 2015-2016. 

TOT PLEGAT 

 

 Espectacle dinàmic, trepidant, amb gags variats i original. 

 Ha permès treballar valors. 

 Les propostes de treball han estat adequades al cicle. 

 

TUBS DEL MÓN 

 

 Se’n destaca l’originalitat de la proposta. 

 Les propostes de treball són adequades al cicle. 

 

PER TERRA DE DRACS 

 

 Proposta que ha captat l’atenció dels infants. 

 Se’n destaca la música, els instruments i el suport audiovisual. 

 Se’n destaca també els recursos de l’artista. 

 Les propostes de treball són adequades al cicle. 

 

 

MINIMÓN 

 

 Bona proposta, atractiva als infants, amb moltes tècniques i recursos. 

 Se’n destaca l’impacte visual. 

 Se subratlla que és un espectacle dinàmic, motivador i innovador. 

 Les propostes de treball són adequades al cicle. 

 

 



L’ENDRAPASOMNIS 

 

 Ha captat l’atenció dels infants. Se’n destaca la música, la posada en 
escena, els actors, la temàtica que desplega. 

 Bon espectacle i tractament molt adequat del tema de la por. 

 Les propostes de treball han estat útils. 

 

 

BHRAVA 

 

 Posada en escena molt bonica. 

 Se’n destaca la música, els moviments, l’ús dels objectes. 

 És una aposta que costa de comprendre per part dels alumnes. 

 

 

MONS 

 

 Proposta molt visual i bonica. 

 Posada en escena molt encertada. 

 Propostes de treball adequades al cicle. 

 Ha permès treballar valors. 

 

TUT-TURUTUT LA PRINCESA 

 

 Bon fil argumental i pallassades divertides. 

 Espectacle dinàmic, divertit i amb connexió amb el públic. 

 Se’n valora l’escenografia, el vestuari i la interpretació. 

 En ocasions, massa repetitiva. 

 Propostes de treball adequades al cicle. 



 

LA JULIETA 

 

 Espectacle on es valora la màgia que crea l’actriu. 

 Per als infants, costa entendre la tragèdia antiga. 

 Ha permès treballar llengua i valors. 

 Propostes de treball algunes adequades, d’altres no. 

 

EN JAN TOTLIFAN 

 

 Espectacle que ha captat l’atenció dels infants. Se’n destaca les titelles, 
les cançons, l’escenografia. 

 Els decorats han estat fantàstics. 

 Obra interessant i adequada a l’edat dels nens. 

 Propostes de treball adequades al cicle. 

 


